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 ياهتشادرب .دندوب راذگریثات رایسب میارب دش ریسفت روضح ِجنگ 883 ۀمانرب رد هک ودنه ِمالغ ِناتساد زا تیب 3 نیا

 .مراذگیم كارتشا هب ار تیب 3 نیا زا دوخ

 

 :ناتساد هصالخ

 قشاع تسا جرف شمان هک مالغ .دهدیم شرورپ دوخ ۀناخ رد ار یمالغ تسا دنوادخ ای یگدنز ِدامن هک هجاوخ

 .تسا ناسنا ِ ینهذ ِنم ِدامن مالغ .دوشیم رامیب رتخد ِندروآ تسد هب عمط و صرح تدش زا و هدش هجاوخ ِرتخد

 يزاجم مرف کی رکف هب ار یگدنز وا .دنکیم یگدنز مهوت و زاجم ِملاع رد و هدش عطق یگدنز زا ینهذ ِنم نیا

 نآ ِندروآ تسد هب اب هک دنکیم لایخ مالغ .دروآیم شزکرم هب و هدرک لیدبت دشابیم هجاوخ ِرتخد اجنیا رد هک

 ینهذ ِمرف نیا ِندروآ نوریب يارب فطل يور زا هجاوخ .دسریم یگدنز هب هدرک داجیا شنهذ هک يزاجم ِمسجت

 مالغ اب رتخد تسا رارق نآ رد هک دوشیم هداد بیترت يزاجم ِ یسورع هنحص کی .دنکیم يریبدت مالغ ِلد زا

 وا هب یتمالس و تسا لاحشوخ رایسب دسرب رتخد اب یسورع ینعی شدارم هب تسا رارق هکنیا زا مالغ .دنک جاودزا

 هک یلاح رد دننکیم ادص و رس رپ یبوکیاپ و نشج و ندز فد هب عورش یتیعمج فافز ِبش رد .ددرگیم زاب

 هک تسا رارق شدوخ دید زا و دوشیم دراو هلجح هب مالغ یتقو .تسین یقیقح یسورع نشج نیا هک دننادیم

 و ربتس ِدرمان کی و دوشیم شوماخ عمش ناهگان ،دسرب تسا رتخد هب ندش لصو نامه هک شدارم هب ًاتقیقح

 يادص یسک نوریب يادص و رس تدش زا اما دشکیم هرعن درد زا مالغ .دنکیم زواجت حبص ات وا هب لکیه يوق

 .دونشیمن ار وا ياهرعن

 

 ِّلک .دناوخیم ارف ار تیرشب ِّلک مه يرفنکت درف مه وا .تسا تانئاک يالاب زا يونثم ياهناتساد رد انالوم ِهاگن

 .دشابیم يرایشوه کی تیرشب

 

 :عمش ِندرک شوماخ
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 هب ینعی نامهدینامه ِلد ِماک هب ًارهاظ ینهذ ِنم ِناسنا ناونع هب ام نآ رد هک دنکیم نایب ار یتیعضو تیب نیا

 و هدنام اهنت يزاجم ِمرف نآ اب ام .میاهدیسر تسه یگدنز نآ رد هک میدوب هدرک مسجت نهذ رد هک یتیعضو

 ار ناسنا يزاجم ِتیعضو نآ ای ایند .تسا سکعرب ًاقیقد مینکیم هک ياهبرجت اما .میریگب ماک نآ زا میهاوخیم

 ِيداش و درخ هب ار وا هک ناسنا رد یگدنز رون نامه ای عمش .دهدیم شهاک مسج کی هب ار وا و هدرک خسم

 اب ار ام ایند سپس .درادن یسرتسد رون نآ هب رگید ناسنا هک يروط هب دوشیم هدیناشوپ درکیم لصو شلصا

 هنارایشهان ام .دنکیم تراغ ار ام یگدنز هیامرس همه ینعی دریگیم ماک ام زا و دنکیم شدوخ ةدرب و ریسا تنوشخ

 هدوسرف و ریپ میدوب هتفر زاجم يایند هب نتفرگ ماک ِدیما هب هک ام .درادن درد زجب ياهویم نیا و ایند ةدرب میوشیم

 درد طقف ام هب اهیگدینامه هک یلاح رد ،میهدیم تسد زا ار نام یگدنز يورین ۀمه ،میوشیم اهنت ،میوشیم

 .میاهتفرگن یماک چیه و دنداد
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 .مینکیم هاگن تیرشب هب تانئاک يالاب زا اهنآ اب یتقو صوصخ هب ،دنتسه هدنهدناکت تیب ود نیا

 دنز یم دایرف درد زا رشب هک یلاح رد هکنیا .دونشیمن تیرشب عمج ًاتقیقح ار وا ياهدایرف و رشب ِدرد يادص

 درد دوخ .دشابیم يداع دنتسه يزاجم ِنشج ای مارگورپ کی يادص و رس لوغشم یتحار هب اهناسنا تیرثکا

 ِناونع هب یسک يارب ًالصا هک تسا يداع ردقنآ نداد همادا مه نشج هب هزات و ندرکن يراک نآ يارب و ،نتشاد

 .دنکیمن هجوت بلج بیجع يراک

 

 یتح ،دنناسریم ام ِعالطا هب ار هنایمِرواخ رد ًالثم يزیرنوخ و نوخ دروم رد اهربخ نیرتعیجف نویزیولت رد

 ینتسب ِغیلبت ینویزیولت ِلاناک نامه ربخ نآ زا دعب ياهظحل .دنهدیم ناشن ار كاندرد رایسب و عیجف ياههنحص



 و دننیبیم ار اههنحص نیا ناسنا اهنویلیم و دهدیم ناشن ار لابتوف ِيزاب لاناک نامه مه شدعب .دنکیم شخپ

 .دنوریم ناشراک ِرس هب تحار ِلایخ اب

 

 یشکدوخ یگدرسفا لیلد هب ًاتیاهن یلو دندوب باذج و ابیز رایسب یناوج نینس رد هک میراد یناگشیپرنه ناهج رد ام

 هک تساجنیا بلاج اما .هدوب دیدش ِدرد راشف ریز دنکیم یشکدوخ دایز ِترهش و لوپ دوجو اب هک یناسنا .دندرک

 ِنارتخد .دناهدز راوید و رد هب ار هشیپرنه نآ ِیناوج ِنارود ياهسکع اهپاش یفاک يرایسب رد زونه زورما نیمه

 ِدایتعا و هشیپرنه نیا ِ یشکدوخ زا سک چیه .تسا هتشاد یئابیز ِ یگدنز هچ وا هک دنوریم ایور نیا هب هلاس 16

 ۀمادا يارب نوریب ِناهج اریز ،دنوشیمن هدینش هک دنتسه درد ياه هرعن اهنیا .دیوگیمن لکلا و ردخم ِداوم هب وا

 هاگراتشک رد هک يواگ لثم ناسنا اب ایند ِيزاجم ِنشج متیسیس .دنکیم يراشفاپ يزاجم ِنشج يادص و رس

 باتش اب ار اهنیا ۀمه سکس ،تسود ،لوپ ،تالیصحت ،نک عمج ،نک راک ،ودب وت دیوگیم :دنکیم دروخرب تسا

 ياهوزرآ زا ،نک هاگن لایرس ایب .نکن مه زیچ چیه ِرکف ًالصا و نارگید هب هدب مه درد ،شکب مه درد ،نک عمج

 بورشم و وش عمج تناتسود اب دش گنت تهب هصرع مه تقو ره ،ریگب يزاجم ِ یشوخ هدنیآ رد تزارد و رود

 شیانرک و قوب و يزاجم ِنشج نیا رد اهواگ ۀیقب لثم هکنیا زج يرادن ياهراچ چیه وت .تسه هک هینیمه .روخب

 .يوش ینابرق راچان هب ًاتیاهن و ینک تکرش

 فلتخم ياهرواب و اه يژولوئدیا عاونا يانرک و قوب هتبلا تسا نهذ يادص و رس نامه هک يزاجم ِنشج نیا وزج

 .دننکیم هفاضا نهذ ِيزاجم يادص و رس هب اهنت و هدرکن مک درد زا هک دنتسه

 

 .دننکیم سکعنم یئابیز هب هظحل نیا رد ار تیرشب ِتلاح تیب ود نیا
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 :زورفا رب دوخ ِغارچ وت

 

 هدافتسا تمالم ِرازبا زا ادابم هک میشاب بقارم رایسب دیاب میوشیم هاگآ تیرشب و نامدوخ تیعضو هب تبسن یتقو

 .تسا ینهذ نم ةدننکهدرمژپ ِرازبا تمالم .دشابیم ینهذ ِنم ِرازبا نیرتمهم تمالم .مینک

 راک ناشدوخ يور اهناسنا ِکت هب کت .منک راک مدوخ يور اراس ِنم هک تسا نیا هراچ هکلب .تسین تمالم هراچ

 ،افش .دنوش لصو یگدنز ِدرخ هب هرخالاب و هدش جراخ نهذ ِزاجم يایند زا یگدنز ِکمک هب دنوش قفوم و .دننک



 ِندش لیدبت اب یگدنز ِناکف نک ار افش .دزاسب ار نآ شنهذ اب دناوتب ناسنا هک تسین يزیچ یتسار و افص ،ریخ

 ِناکف نک میهد هزاجا و میوش لیدبت ییاشگاضف و ربص اب هک تسا نیا ام ِهار اهنت و .دتسرفیم وا ِزکرم هب ناسنا

 هکنیا ِنودب ،دنک يراج نوریب هب ام ِنورد زا دشاب ام ِلرتنک رد هکنیا ِنودب ار افش و دنک نشور ار ام هنیس یگدنز

 .میشاب هدرک هدافتسا ینهذ ياهرازبا زا ام

 

 ؟دیآ هچ نم ِحلص ز و دنگنج هب همه وگم وت

 زورفارب دوخ ِغارچ وت ،يرازه ،ياهن یکی وت

  1197 لزغ ،سمش ناوید

 

  ناملآ زا اراس ،مارتحا و قشع اب


